
Para qualquer informação por favor 
contacte o escritório da nossa 
paróquia: 732- 254-1800 linha 15 
em Português. 
A secretaria Humbelina estará no 
escritório da paróquia para atender 
em Português, nas segundas-feiras 
e quartas-feiras, das 9:00 AM-3:00 
PM e sextas-feiras das 9:00AM-
2:00PM. 
----------------------------------------------- 
GRUPOS E MINISTÉRIOS NA NOSSA 
COMUNIDADE 
Todos somos convidados a participar e fazer parte 
destes grupos! Assim poderemos continuar a ser uma 
comunidade vibrante, mostrando o que há em nos’ de 
melhor para oferecer com a nossa diversidade e 
costumes diferentes. Neste boletim destacaremos o 
Ministério de Coroinha. 
Ser coroinha é algo muito importante, pois se presta 
um serviço à Igreja, ao sacerdote e, principalmente, a 
Deus. O coroinha ou a coroinha ajudam o padre a 
celebrar a missa e outras cerimônias da igreja, em toda 
a sua liturgia.  
Desde uma tenra idade estes adolescentes são 
convidados a doar tempo da sua vida em testemunhar 
Jesus Cristo e viver em intimidade com Ele no serviço 
ao altar, nas celebrações eucarísticas. São convidados a 
dar testemunho da sua missão também na família, na 
escola, no grupo de catequese e assim por diante. 
As tarefas de um Coroinha ou de um Acolito  podem ir 
desde a correta preparação do altar, ao correto 
manuseamento do missal romano, todo o trabalho a 
realizar na credência, recepção das oferendas, etc. e 
também - em celebrações mais solenes – o 
manuseamento do turíbulo, o transporte da Cruz, das 
velas e do Evangelho ou todas as demais tarefas que 
‘aparecem ocasionalmente’ devido o tempo Litúrgico 
que se vive. O coroinha deve conhecer a santa missa, 
parte por parte, os lugares da igreja, os livros sagrados, 
os utensílios usados na celebração, as vestes litúrgicas, 
e seguir o que a igreja ensina. 
Do coroinha exige-se piedade, postura, respeito para 
com os ministérios. Ser coroinha exige 
responsabilidade, e devem assumir com amor, este 
serviço a Cristo e sua Igreja.  
Seja evangelizador, convide seus colegas a servir de 
Coroinha! 
 

TEMPO DO ADVENTO- Novena de Natal 
Hoje, Domingo 02 de Dezembro 2018, iniciamos o 
tempo litúrgico do Advento. Com o início do 
Advento começamos a nossa preparação para o 
Natal. Devemos procurar preparar-nos 
espiritualmente fazendo a Novena do Natal em 
grupos ou em família, como temos feito nos anos 
anteriores. Poderão procurar os livros na sacristia, 
com a Ceu Santos ou ligar para o escritório 
paroquial.  

------------------------------------------------------------------
RIFAS MENSAIS DO “LUCKY CALENDAR” 

Já devemos ter recebido pelo correio a rifa mensal 
para comprar. Essa rifa vale para cada mês do ano de 
2019 e o custo e’ $25. Este ano como no ano passado 
tem promoção; quem comprar 2 rifas mensais por 
$50.00 recebera’ mais uma grátis. Isto e’ um modo 
simples e prático de ajudar nas despesas da 
paróquia. Algumas pessoas compram para oferecer 
a pessoas amigas ou familiares. Se todos 
paroquianos participassem, poderíamos pagar as 
despesas da nossa paróquia. Por favor considerem 
participar mesmo que compre só uma rifa mensal 
por $25! Se não receberam, por favor contacte o 
escritório da paróquia. Estarão mais a’ venda depois 
das Missas.  
--------------------------------------------------------------------- 
ÁRVORE DE NATAL PARA OS NECESSITADOS  
O grupo do Apoio Social juntamente com o grupo do 
São Vicente de Paulo estarão a recolher ofertas de 
cartões monetários para ajudar os carentes. Estará 
uma árvore de Natal na Igreja, ornamentada com 
postais com pedidos de ofertas. Quem poder 
participar por favor retire o postal que quiser e levem 
ao supermercado que corresponde, para comprar e 
ativar o gift card (cartão monetário). Depois poderão 
depositar na caixa de ofertas ao lado da árvore 
durante a nossa Missa. Os ornamentos que 
correspondem a nossa comunidade, são marcados 
com o nome “Apoio Social” a’ frente e tem um 
emblema (sticker) e uma fita vermelha, mas cada um 
pode levar qualquer um que quiser. Será ate o Natal.  
--------------------------------------------------------------------- 
O WEBSITE DA NOSSA PAROQUIA: Para obter mais 
informações em Inglês e Português sobre os 
acontecimentos na nossa paróquia, também 
podemos consultar o website na internet.  
http://corpuschristisouthriver.org/pt/ 

http://corpuschristisouthriver.org/pt/


INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 01 de Dezembro – 
Delmar André 
+Domingo 02 de Dezembro- 
Manuel Lucas Novo, pais, e 
sogros e rezemos por 
Armando Alves e família     
+Quarta-feira 05 de 
Dezembro- João Grego 
1ª Sexta-feira- Sagrado 
Coração de Jesus 
+Sábado 08 de Dezembro- 
Manuel Moreira e rezemos por António Costa Lucas e 
Manuel Clemente e esposa Silvina  
+Domingo 09 de Dezembro- João Maia e rezemos por 
Sandro Feiteira, Membros da Irmandade de Fátima e 
Armando Alves e família 
------------------------------------------------------------------------ 
O livro de Missas para o ano de 2019 já esta’ aberto 
para quem quiser marcar intenções de Missas. Para 
marcar uma intenção deve marcar no escritório. Os 
nomes marcados na hora da Missa são pedidos de 
orações.  
--------------------------------------------------------------------- 
PRIMEIRA SEXTA-FEIRA DO MÊS  
Na sexta-feira dia 7 de Dezembro e’ a primeira sexta-
feira do mês e haverá Adoração do Santíssimo 
Sacramento das 3:00 PM – 7:30 PM. O grupo do 
Apostolado Sagrado Coração de Jesus terá o seu 
encontro antes da Missa que e’ celebrada as 8:00 
PM. A Missa não e’ só para o grupo. Toda a 
comunidade e’ convidada a participar da Santa 
Missa. Se houver alguém interessado em fazer parte 
deste grupo de oração, por favor dirigem-se a Sra. 
Filomena Granadeiro ou a qualquer membro. 
--------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 24 e 25 de Novembro 2018 
Coleta: $4,949.00 + pelo correio: $1,143.00 
Segunda coleta- $2,007.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 
--------------------------------------------------------------------- 
Intenção do Papa Francisco para o Mês de 
Dezembro: Pela evangelização: Ao serviço da 
transmissão da fé 
Para que as pessoas comprometidas com o serviço 
da transmissão da fé encontrem uma linguagem 
adaptada aos nossos dias no diálogo com as culturas. 

Advento, tempo da Igreja missionária e peregrina –  
A liturgia com seu realismo e seus conteúdos põe a Igreja 
em um tempo de características e expressões espirituais: a 
espera, a esperança, a oração pela salvação universal. 
Preparando-nos para a festa de Natal, nós pensamos nos 
justos do Antigo Testamento (AT) que esperaram a 
primeira vinda do Messias. Lemos os oráculos de seus 
profetas, cantamos seus salmos e recitamos suas orações. 
Mas nós não fazemos isto pondo-nos em seu lugar como se 
o Messias ainda não tivesse vindo, mas para apreciar melhor 
o dom da salvação que nos trouxe. O Advento para nós é 
um tempo real. Podemos recitar com toda verdade a oração 
dos justos do AT e esperar o cumprimento das profecias 
porque estas ainda não se realizaram plenamente; 
se cumprirão com a segunda vinda do Senhor. Devemos 
esperar e preparar esta última vinda. 
No realismo do Advento podemos recolher algumas 
atualizações que oferecem realismo à oração litúrgica e à 
participação da comunidade: 
– a Igreja ora por um Advento pleno e definitivo, por uma 
vinda de Cristo para todos os povos da terra que ainda não 
conheceram o Messias ou não reconhecem na vinda ao 
único Salvador. 
– a Igreja recupera no Advento sua missão de anúncio do 
Messias a todas as gentes e a consciência de ser “reserva de 
esperança” para toda a humanidade, com a afirmação de que 
a salvação definitiva do mundo deve vir de Cristo com sua 
definitiva presença escatológica. 
– Em um mundo marcado por guerras e contrastes, as 
experiências do povo de Israel e as esperas messiânicas, as 
imagens utópicas da paz e da concórdia, se tornam reais na 
história da Igreja de hoje que possui a atual “profecia” do 
Messias Libertador. 
– na renovada consciência de que Deus não desdiz suas 
promessas -confirma-o o Natal!- a Igreja através do 
Advento renova sua missão escatológica para o mundo, 
exercita sua esperança, projeta a todos os homens um futuro 
messiânico do qual o Natal é primícia e confirmação 
preciosa. À luz do mistério de Maria, a Virgem do Advento, 
a Igreja vive neste tempo litúrgico a experiência de ser agora 
“como uma Maria histórica” que possui e dá aos homens a 
presença e a graça do Salvador. A espiritualidade do 
Advento resulta assim uma espiritualidade comprometida, 
um esforço feito pela comunidade para recuperar a 
consciência de ser Igreja para o mundo, reserva de esperança 
e de gozo. Mais ainda, de ser Igreja para Cristo, Esposa 
vigilante na oração e exultante no louvor do Senhor que 
vem.  

 
 


